
	
	

 
 

 
 

START vanaf  9.00 uur 
  

CROISSANT met frambozenjam en roomboter   4.00 
zacht gekookt eitje  +  1.50 

 
GRIEKSE BIOYOGHURT  9.00 

met huisgemaakte granola, vers fruit en granaatappel 
 

FRUITY TOAST  8.25  (tot 11.00 uur) 
amandelpasta, banaan, aardbei, maple syrup en cacao nibs  

 

SCRAMBLED EGGS   6.75 (tot 11.00 uur) 

met toast, peterselie en roomboter 
 bacon  +  1.25   zalm  +  2.25   kaas  +  1.25   avocado  +  1.50 

 

CÔTE BREAKFAST  14.00 (tot 11.00 uur) 

yoghurt met granola & fruit, scrambled eggs, toast  
en  koffie / thee naar keuze 

bacon  +  1.25   zalm  +  2.25   kaas  +  1.25   avocado  +  1.50  

 
 

 

SOEP, BOWL & SALADE van 11.00 tot 16.30 uur 
 

THAI SWEET POTATO SOUP  7.75  /   KLEIN  4.25 

met curry, kokos, zwarte sesam en koriander 
 

ASIAN BOWL  13.50 

 zwarte rijst met zoete aardappel, sojabonen, kip, cashew, 
koriander en een dressing van gember, soya en chili 

gekookt eitje   +  1.50    
 

CAESAR SALAD  13.00 

romaine sla met boerderijkip, ansjovis, croutons, ei  
en parmezaan  

                       bacon   +  1.25 

 

 BUFFALO SALAD   12.50 

tomaat, avocado, buffelmozzarella, basilicum, pistache, 
balsamico-honing dressing en een stukje brood 

serranoham  +  1.25 
 

 

 
 

 

 

 

 

BROOD (zuurdesem) van 11.00 tot 16.30 uur 
 

TOSTI  6.00  

desemtosti  met Stolkse boeren belegen kaas en ketchup  
 serranoham  +  1.25 

 

HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE  9.00 

met romaine sla, granny smith, rode ui, en kappertjes 
     
HUMMUS & LAM  11.00 

libanees platbrood met chili-olie, hummus, lamsgehakt, rode 
ui,  granaatappel, pijnboompitten, en balsamicostroop 

 
BOERDERIJKIP  11.00 

met avocado, pijnboompitten, parmezaan en truffelmayo 
 

AVOCADO TOAST  9.00 

met gepocheerd ei, bosui en peterselie 
 bacon   +   1.25   +  zalm   +   2.25 

 
LIBANEES FLATBREAD  10.00 

libanees platbrood met muhammara, zoete aardappel, feta, 
granaatappel en munt-korianderolie, 

 
CLUBBY SANDWICH  12.50 (veggie mogelijk) 

met boerderijkip, romaine sla, bacon, ei, tomaat en mayo 
                         kaas   +  1.25   +  avocado  +  1.50 
 

 

 
 

ZOET & CHOCOLA 
 

vraag ons naar de wisselende taarten en chocola 
 

 

 

 

 

INTERIOR / K-ONCEPT 

 

Wij verkopen ook heel graag vintage interieur en home 
accessoires. Deze vind je in ons warehouse achter de 

toiletruimte. Loop daar gerust even binnen of volg ons op 
instagram onder k_oncept voor de huidige voorraad.  


